محافظة
الوحدة المحلية  :مركز /مدينة  /حى.....................

السيد األستاذ /رئيس الوحدة المحلية
تحية طيبة وبعد …

يرجى التفضل باملوافقة على التصاحل فى املخالفة احملررة باحملضر ضدى رقم ..........................
مبعرفة إدارة  /قسم حتسني البيئة  ،علما بأننى أتعهد بعدم تكرار هذه املخالفة .

بتاريخ / /
وبياناتى كالتاىل :

االسم  .......................................... :العنوان ............................................................... :
رقم البطاقة (شخصية  /عائلية  /قومى) .............................تاريخ وجهة اإلصدار ..........................
املهنة أو النشاط  ..................................... :عنوان مزاولة املهنة أو النشاط ............................ :
علما بأننى مستعد لدفع الرسوم املقررة  ،ومرفق لسيادتكم املستندات املطلوبة .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
تحريرا فى :

/

/
مقدم الطلب
االســـم ......................... :
التوقيع ......................... :

محافظة
الوحدة المحلية لمركز  /مدينة  /حى ......................
استتتلمأ أنتتا  ..................................... /الطلتتا املقتدم متتا الستتيد ........................................ /
بشأن طلا احلصول على مصاحلة فى خمالفتات شتئون البيئتة مستتوفيا كافتة متطلبتات احلصتول علتى ا دمتة
(املستندات  /الرسوم ) وقيد الطلا برقم  ..............بتاريخ /
التاريخ احملدد إلجناز ا دمة

/

/

وحددت جلسة بتاريخ /

/

/
توقيع الموظف المختص
( ……………………) .

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسننة  8994فنى أن

تبسنيط ججنراءاح حلنول المنواطني

لنى

الخدماح الجماهيرية ومنها خدمنة طلنب الحلنول لنى ملنالحة فنى مخالوناح أنئو البيئنة بوحنداح اادارة المحلينة

بالمحافظاح .
تلتزم الجهاح اادارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج اللادربتاريخ 4002 /6/44
(كثمرة للتعاو

بي

الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة ،والمحافظاح ) م

تحديد المستنداح واألوراق والمبالغ

المطلوبة للحلول لى الخدمة ،والتوقيتاح المحددة انجازها ،أو اا ال

رأيها فى الطلب المقدم للحلول

ليها  -وأى مخالوة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك لى النحو التالى:

أوال  :المستنداح واألوراق المطلوبة:
–

مستند جثباح أخلية مقدم الطلب أو التوكيل الرسمى فى حالة الوكالة ( لالطالع ) .

–

لورة المحضر المحرر بالمخالوة .

–

اايلال الدال لى سداد المبالغ المطلوبة الداء الخدمة .

ثانيا  :المبالغ المقررة للحلول لى الخدمة :
 فى حالة قبول التلالح قبل التلرف فى القضية :
يتم دفع قيمة الحد األدنى للغرامة أو دفع  %42م قيمة الحد األقلى لقيمة الغرامة أيهما اكبر .
 فى حالة قبول التلالح بعد التلرف فى القضية بااحالة جلى المحكمة .
يتم دفع  %20م قيمة الحد األقلى للغرامة أو قيمة الحد األدنى للغرامة آيهما اكبر.

ملحوظة :
تلتزم الوحدة المحلية باال ال

انواع مخالواح أئو البيئة والغرامة قري كل مخالونة بحنديها االدننى واالقلنى وفقنا لمنا ورد بالبناب

الرابع المواد م  42الى  94م قانو رقم  2لسنة  8992بالدار قانو البيئة .

ثالثا :التوقيتاح المحددة انجاز الخدمة -:
تلتزم الوحدة المحلية باالنتهاء م موضوع الللح خالل خمسة أيام م تاريخ تقديم الطلب والمستنداح كاملة .
فى حالة دم الحلول لى هذه الخدمة فى التوقيح المحدد أو طلب مستنداح أو رسوم أو مبالغ جضافية تحح أى
مسمى يمكنك االتلال بإحدى الجهاح اآلتية :
المحافظة ح :
هيئة الرقابة اادارية المركز الرئيسى بالقاهرة ح 04 /4904244 :
مكتب الرقابة اادارية بالمحافظة ح :

